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Met blijvende herinnering en dankbaarheid 
in ons hart denken we terug aan 

Johannes Hendrikus Kormelink 
echtgenoot van Anna Maria Wilhelmina Epping 

Hij werd geboren op 11 januari 1929 te Neede. 
Gesterkt door het Sacrament der Zieken en na een 
week omringd te zijn geweest door zijn kinderen 1s 
hij op 25 december 1999 in de kerstnacht, in het 
bijzijn van zijn vrouw, van ons heengegaan. 
We hebben afscheid van hem genomen tijdens de 
uitvaar td ienst op 29 december in d e Heil ige 
Blasiuskerk te Delden, waarna hij werd begraven op 
het RK Kerkhof aldaar. 

Jan trouwde op 25 november 1958 met zijn Annie. 
Na een MLS opleiding tot boer gevolgd te hebben 
besliste z11n vader anders. Z n vader regelde dat hij 
op de boerenbond in Delden kon gaan werKen. Sa
men met z'n vrouw betrok hij een bovenwoning 1n 
Delden. Jarenlang waren ze klein behuisd. Voor het 
onderhouden van 8 kinderen was er niet veel geld. 
Dat maakte hem erg creatief. Hij maakte en repa
reerde veel dingen zelf. 
Zo waren de fietsen waar z'n kinderen op reden al
t ijd afdankertjes die hij (tot in perfectie) opknapte. 
Geld voor vakantie was er in die t ijd niet. 
Annie en z'n kinderen waren alles voor hem. 
Toen de kinderen het huis uit gingen, kreeg hij meer 
ruimte voor zichzelf, z'n hobbies en de vakanties 
Op z n werk heeft hij het 25 jarig jubileum mee mo
gen maken. Toen hij met de VUT ging heeft hij nog 
een aantal mooie en gezonde jaren met Annie mo-

gen doorbrengen. Z'n laatste 10 levensjaren ging 
z'n gezondheid achteruit, hij liet er vaak maar wei 
nig van merken. Het 40 jarig huwelijk heeft h11 vong 
jaar gevierd Jan en Annie zijn 41 jaar gelukkig ge
trouwo geweest. Als mens was hij volhardend maar 
rechtvaardig. Hij wilde niemand ooit iets tekort doen. 
Ook was hij altijd bereid anderen met zijn kennis te 
helpen. Hij had moeite z n emoties te uiten. 
Toen hij in het middelpunt van de belangstelling bij 
z'n 40 jarig huwelijksfeest Zijn Annie een broche gaf, 
wist hij zich op dat moment met z'n houding even 
geen raad. Hij had heel veel energie, wilde alti jd 
alles kunnen en kon aan het einde van z'n leven 
moeil ijk accepteren dat hij veel dingen niet meer 
kon. Hij was erg religieus en had er moeite mee dat 
hij op het laatst niet meer naar de kerk kon. 
Ook vond hij het moeilijk dat sommige van z'n 
kinderen hierin hun eigen weg gingen. 
Met de ernst van z n ziekte heeft hij de kinderen 
nooit willen belasten. Hij kon genieten van de na
tuur. Vroeger met de kinderen samen wandelen en 
fietsen. later toen ze het huis uit waren ging hij graag 
met z'n vrouw wandelen in Oostenrijk. Toen z11n ge
zondheid het nog toe liet, hebben ze samen nog 
een fietsvakantie in Ierland gemaakt, waar ze nog 
vaak over vertelden. Graag had hij nog eens een 
verre reis gemaakt. Muziek betekende veel voor 
hem. Niet alleen heeft hij dit z'n kinderen meegege
ven, in de laatste jaren heeft hij zichzelf leren pia
nospelen. We zullen dit geluid missen. 
Naast di t alles heelt hij z'n hele leven foto's ge
maakt, later ook film. Hij laat ons een familie archief 
achter dat helpt onze herinnering aan hem levend 
te houden. 


